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Z úřadu a zastupitelstva:
10.4.2013:
Zastupitelé projednali návrh dětského hřiště s jednotlivými herními prvky. Plánovaná cena hřiště je 161 000 Kč. Návrh byl jednomyslně schválen.
Dále zastupitelstvo projednalo opravu ulice Malá Strana. Cena realizace je přibližně 1 000 000 Kč. Zastupitelé tuto stavební akci jednomyslně schválili.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej pozemku v KÚ Choteč u Holic –
parcelní číslo 736/2 o výměře 195 m². Cena pozemku je 60 Kč/m².
Zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup malého traktoru na údržbu zeleně
v hodnotě 130 000 Kč.
Zastupitelstvo projednalo návrh jmenování velitele jednotky SDH Choteč. Navržen je pan Pavel Seka. Návrh byl jednomyslně schválen.
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 1 v objemu příjmů 271 000 Kč
a v objemu výdajů 1 504 600 Kč. Financování ve výši 1 223 600 Kč.
Pan starosta informoval přítomné o probíhající akci na Baště – zpevňování břehů. Dále pan starosta informoval o výsledku přezkumu hospodaření OU za rok
2012 pracovnicemi Krajského úřadu Pardubického kraje. Nebyly zjištěny žádné
závady ani nedostatky.
Dále zastupitelé projednali a schválili vrácení kauce v souvislosti s výstavbou
rodinného domu manželům Šopíkovým.
Zastupitelé také projednali a schválili blížící se kulturní akce.
Výměna oken na budově obecního pohostinství
Na obecním pohostinství proběhla výměna oken ve vstupní hale, salónku a kuchyni. Také byla provedena nová výmalba vnitřních prostor.

Oprava ulic Malá Strana a K lesu
V pondělí 17. června byly započaty práce na opravě místní komunikace v ulici Malá Strana a K lesu. Práce by měly být ukončeny druhý týden v červenci.
Předpokládané náklady této realizace jsou stanoveny na 1 300 000 Kč a budou
financovány z rozpočtu obce.

Pomoc oblastem postiženým povodněmi
Naše obec se také zapojila do humanitární sbírky na pomoc oblastem postižených povodněmi. Sběrným místem se stal sál pohostinství, kam jste nosili potřebné věci jako hygienické a úklidové prostředky, lopaty, smetáky, rukavice, vody,
holiny. Pro nashromážděné věci, a že jich bylo opravdu mnoho, přijeli zástupci
občanského sdružení Rescueinfo, které se zabývá osvětovou činností v oblasti
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ochrany obyvatel a pomocí při řešení mimořádných událostí. Věci dále putovaly do postižených oblastí. Část nákladu odvezl JSDH Choteč v obsazení Pavel
Seka, Jan Karel, Martin Kupka, Ladislav Markovič a Tomáš Pražan do Svobody nad
Úpou, kde celý víkend pomáhali s likvidováním škod po povodních.
Všem, kteří jste se do sbírky a pomoci zapojili, děkujeme.

Shrnutí sbírky

Svoboda nad Úpou - foto P. Seka

(citujeme z tiskové zprávy občanského sdružení Rescueinfo ze dne 13.6.2013)
Povodňová sbírka pomohla potřebným
Občanské sdružení Rescueinfo vyhlásilo v pondělí 3. června 2013 humanitární sbírku pro oblasti
zasažené povodní. Během dvou dnů jsme zahájili sběr čistících, úklidových a hygienických prostředků na celkem 17 místech v Pardubicích, Chrudimi, Ohrazenicích, Chotči, Vysokém Chvojně,
Lázních Bohdaneč, Rosicích nad Labem, Tupesech, Nasavrkách, Proseči, Miřetíně, Chrasti, Libanicích a Morašicích.Ve čtvrtek 6. června měli obyvatelé Pardubic navíc možnost přispět do sbírky na
Pernštýnském náměstí, kde probíhal Den prevence a ochrany obyvatel, kterého jsme se účastnili.
Část nasbíraných věcí začala pomáhat v postižených oblastech již v pátek odpoledne, kdy do
Rudníku a Dolní Olešnice na Trutnovsku dorazil první přívěs naložený balenou vodou, košťaty, lopatami a čistícími prostředky. O den později se na Trutnovsko vydala v doprovodu vozidla sdružení
i plně naložená dodávka, vezoucí 4 palety materiálu a množství lopat a košťat. Velká část tohoto
nákladu skončila opět v Rudníku, kde ho přivítali s velkým vděkem a téměř okamžitě vydávali jednotlivým obyvatelům. O zbytek věcí se podělila Horní Olešnice s Čermnou, kde došlo k zatopení
vodárny a vhod jim proto přišlo především větší množství balené pitné vody. S částí sbírky vyrazila
na Trutnovsko, konkrétně do Svobody nad Úpou, také jednotka dobrovolných hasičů z Chotče.
Poslední zbytky nasbíraného materiálu byly z jednotlivých sběrných míst svezeny v pondělí dopoledne do Nasavrk, kde jsme vše roztřídili a připravili na další odvoz.
Vzhledem k tomu, že Trutnovsko již bylo dostatečně zásobeno a další humanitární pomoc nevyžadovalo, rozhodli jsme se po několika konzultacích poslední zbytek věcí směřovat na jih Čech.
Během večera bylo proto vše naloženo do terénního vozidla našeho jihočeského koordinátora,
který se v úterý ráno vydal do postižených oblastí v Jižních Čechách. Seznam obcí, jejichž obyvatele jsme naší sbírkou podpořili, se tak rozrostl o Putim a především Protivín.
V Protivíně pomohla naše sbírka například starším manželům, kteří jsou diabetici a povodně ve
svém domě zažili opakovaně. To, co se odehrálo před týdnem, ale nečekali. „Vždy byla voda jen
na zahradě a jen trochu po zemi, ale měli jsme kde spát. Teď se ale sami podívejte“ říkala našemu
koordinátorovi se slzami v očích obyvatelka domu, když ho prováděla po zdevastovaném domě. I jí
pomohly čistící a úklidové prostředky, které darovali obyvatelé Pardubicka a Chrudimska.
Děkujeme všem, kdo se zapojili a přispěli do sbírky. Zvláštní poděkování pak patří těm, kdo vytvořili sběrná místa.
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Povodně v Dolních Ředicích a Chotči

Čarodějnice na Baště

Bohužel netrvalo dlouho a Česko opět zasáhly vytrvalé deště. Tentokrát se povodně dotkly také naší obce. V Dolních Ředicích došlo k rozvodnění Ředického
potoku a tak JSDH Choteč společně se starostou a místostarostou obce od časných ranních hodin zajišťovaly patřičná opatření před povodněmi v naší obci.
Všem přejeme už jen hezké počasí.

Členové sboru dobrovolných hasičů uspořádali pro naše občany čarodějnice na
Baště. Kdo jste tam byl, víte, že se akce povedla. Pro ty z Vás, kteří jste letos chyběli, jen malé shrnutí: průvod čarodějnic a čarodějníků vyšel krátce po půl šesté
od obecního pohostinství. Průvod došel na Baštu, kde již na děti čekaly soutěže,
pro všechny pak občerstvení. JSDH zapálila velikou vatru kolem 19 hodiny, kde
shořela i našimi dětmi připravená čarodějnice. Děti se také vozily v hasičském
autě. Hasiči oheň samozřejmě kontrolovali až do ranních hodin.

Hasiči:
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů
Od roku 2013 v naší obci funguje nově zřízená Jednotka
sboru dobrovolných hasičů Choteč. Jednotka čítá devět
členů a bude postupně dovybavována částečně z vlastních
zdrojů, částečně bude podporována obcí. Žádat o dotace budou také stát dle předem daných postupů.Velitelem jednotky je Pavel Seka. Jak víte,
jednotka měla již první pohotovostní zásah při povodňové aktivitě v červnu.

Námětové cvičení
Dne 26. dubna proběhlo na Baště námětové cvičení – dálková doprava vody.
Cvičení se účastnilo 7 JSDH okrsku, do kterého patříme. Jako první přijela jednotka z Býště, do 15 minut přijeli všichni ostatní. Celé akci veleli Pavel Seka
a Jan Karel, kteří rozdělili jednotkám jednotlivá stanoviště. Voda byla na místo
určení (700 m) dopravena v čase cca 45 minut od vyhlášení pohotovosti.V místě
výskytu ohně byli nalezeni také dva zranění, kteří byli ošetřeni a připraveni k
transportu do nemocnice. O toto se postarali členové Červeného kříže z Holic.
Akce byla starostou okrsku panem Pavlem Neumanem hodnocena jako dobře
provedená. Následovalo přátelské posezení hasičů na Baště, kde svou spokojenost s akcí vyjádřil také náš starosta pan Martin Chvojka.

Stalo se:
Otevření dětského hřiště
V neděli 2. června starosta obce perníkovým klíčem
slavnostně odemkl dětské hřiště na Baště a dětem
tak předal dárek ke Dni dětí. Děti měly z hřiště velikou radost a tak jim ani nevadilo nevlídné počasí, které ten den panovalo a naplno si užívaly houpačky, průlezky a skluzavku. Pro všechny přítomné bylo nachystané
občerstvení, které zajistily místní maminky a paní Hálová.
Výběrové řízení na herní prvky vyhrála firma Švec z Litomyšle. Celkové náklady
na vybudování hřiště činily 270 000 Kč.
Věříme, že se všichni návštěvníci hřiště budou chovat tak, aby nám v neporušeném stavu vydrželo co nejdéle.

Výlet na pohádkový hrad a zámek Staré Hrady
V sobotu 22. června jsme nasedli do autobusu a vydali se směrem k Jičínu. Cílem
naší cesty byl hrad a zámek Staré Hrady u Jičína.
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Staré Hrady jsou domovem mnoha pohádkových bytostí – skřítků, strašidýlek
a strašidláků, čarodějů různých kategorií, čarodějnic parádivých, marnivých, ale
i pilných a užitečných. Bydlí tu i krásné princezny, umounění čerti, vodníci a vodnice, loupežníci a loupežnice, obr s drakem a další malé či velké, ale všechny
stejně důležité, pohádkové bytůstky a tak není divu, že se výletu zúčastnily hlavně
maminky s dětmi.
Ze třech pohádkových okruhů jsme zvolili Pohádkové sklepení. Mohli jsme si
zde prohlédnout lesní a ledové království, čertovskou a vodnickou domácnost,
pohádkovou hladomornu, navštívili jsme rodinku starohradského obra, velkého
ochočeného draka z lesního království, palác plný skřítků a novinku letošní sezóny smaragdové draky.
Na oběd většina z nás zašla do starohradské krčmy. Po obědě, děti běhaly na
nádvoří zámku a soutěžily s princeznami či malovaly obrázky s čarodějnicí. Hemžení spokojeně sledovala ochočená koza, která byla také jednou z atrakcí.
Přiblížil se čas odjezdu a tak jsme plni zážitků nasedli do autobusu a zamířili směrem k domovu. Děti byly unaveny a většina z nich celou zpáteční cestu prospala.
Pan řidič nám v cíli řekl: “Tak hodné děti jsem dlouho nevezl.“
Věříme, že jste si pohádkový výlet se slunečným počasím užili.
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Soutěžíme v již tradičních disciplínách
1. Plavba na doma vyrobeném plavidle – o vítězi této kategorie rozhodnou
diváci
2. Plavba v neckách na čas – dospělá kategorie a kategorie kombinace dítě
+ dospělý
3. Suchou nohou přes rybník na čas v dospělé a dětské kategorii
Těšíme se na Vaše originální plavidla a kostýmy a věříme, že se jako předchozí
ročníky všichni dobře pobavíme.

Cvičení dětí a batolat
Po prázdninách se můžete opět těšit na cvičení dětí. Protože nám místní děti
povyrostly, bude cvičení zaměřené na pohybové a sportovní hry. Nebudou chybět cviky na zdokonalení se v obratnosti, posílení fyzické zdatnosti a správného
držení těla.
Dny a čas cvičení včas upřesním. Letos chystám dopolední cvičení batolátek
a mladších dětí s rodiči. U nich se zaměříme na cviky podporující správný psychomotorický vývoj. Cvičení za doprovodu říkanek s pohybem a dětských písniček.
Přeji Vám prosluněné prázdniny a budu se na děti těšit.
Martina Chvojková

Bude se konat v Chotči:
3. ročník Chotečské Neckyády
Obec Choteč vyhlašuje 3. Ročník Chotečské Neckyády, která se uskuteční v sobotu 24. srpna od 14:00 hodin na rybníku Bašta. Registrace do jednotlivých
disciplín a příprava plavidel bude od 13:00 hodin.

Tvoření pro děti
Již mnohé děti z naší obce jsou zvyklé navštěvovat tvořeníčko v herně za sálem.
I s nástupem nového školního roku se můžou děti těšit na pokračování tvoření,
letos vždy jednou měsíčně, tématicky pro daný měsíc. Začneme od října, zapamatujte si časy: vždy první čtvrtek od 16.30 do 18.00.
Dáša Vecková a Helena Pražanová
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Výročí:
Narození:
Dne 20. 6. 2013 se manželům Petře a Petrovi Bartelovým narodil syn Vojtěch
Bartel.
Dne 2. 3. 2013 se narodila Emma Lotte Conrad rodičům Zdeňce Conrad, roz.
Hladíkové a Lutz Conradovi. Rodina žije v Neměcku.
Rodičům obou dětí srdečně blahopřejeme a dětem přejeme krásný dlouhý život.

Jubilea
Červenec:
6.7. Jana Němcová
6.7. Věra Kašparová
12.7. Ludmila Maixnerová
25.7. Jitka Koubková
25.7. Hana Čapková
27.7. Eva Bukovjanová

Srpen:
12.8. Jaroslav Kořínek
Září:
9.9. Jarmila Spěváková

GRAFICKÉ PRÁCE
• návrhy a zpracování tiskovin, letáků, inzerátů
• loga - firemní design
• tvorba webových stránek
Silvie Vondřejcová (silvie_von@volny.cz, 775 272 422)
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